
ที� รหัสประจําตัว ชื�อ - สกุล สาขาวิชา อาจารย์ที�ปรึกษาหลัก หัวข้อเค้าโครง/วิทยานิพนธ์ ระยะเวลาการสอบและตีพิมพ์เพื�อ

สําเร็จการศึกษา

1 595180013-5 นางสาวสุภาพร วงศ์ศรีไชย สาขาวิชาสหวิทยาการสัตว

แพทย์ แผน ก 1

อ.ดร.สุภัทตรา  จิตติมณี ผลกระทบของระบบการผลิตและจําหน่ายเนื�อสุกรต่อการพบ

เชื�อซัลโมเนลลาที�ดื�อยาหลายขนาน ที�แยกได้ในประเทศไทย 

ช่วงปี 2557 – 2560

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

2 595180011-9 นางเพ็ญนรินทร์ ดวงมาลา สาขาวิชาสหวิทยาการสัตว

แพทย์ แผน ก 1

รศ.ดร.สมบูรณ์  แสงมณีเดช ความชุกและการจําแนกชนิดเชื�อคริปโตสปอริเดียมในลูกโคนม 

จากอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

3 595180010-1 นายพีรพัฒน์ ดีสุข สาขาวิชาสหวิทยาการสัตว

แพทย์ แผน ก 1

รศ.ดร.สุณีรัตน์  เอี�ยมละมัย การลดวันท้องว่างโดยโปรแกรมโคซินค์ประยุกต์ในโคนมหลัง

คลอดระยะแรก

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

4 595180009-6 นางสาวปนัดดา เนตรพุดซา สาขาวิชาสหวิทยาการสัตว

แพทย์ แผน ก 1

ผศ.ดร.เจษฎา จิวากานนท์ ความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพีอาร์

อาร์เอสของเกษตรกรผู้เลี�ยงสุกรในพื�นที�ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

5 595180015-1 นายวัฒนศักดิ� จําละคร สาขาวิชาสหวิทยาการสัตว

แพทย์ แผน ก 2

รศ.ดร.สรรเพชญ  อังกิติตระกูล ความชุก ลักษณะทางพันธุกรรม และการดื�อต่อยาต้านจุลชีพของ

เชื�อซัลโมเนลลาที�แยกได้จากแพะในพื�นที�ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

6 595180001-2 นางสาวภภัสนันทน์ ผ่องสาม

สวน

สาขาวิชาสหวิทยาการสัตว

แพทย์ แผน ก 2

อ.ดร.พัชรา เผือกเทศ – 1. สอบเค้าโครงฯ ภาคปลาย ปีการศึกษา 

2560

2. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

7 595180014-3 น.ส.ดุษฎี ผ่องอรัญ สาขาวิชาสหวิทยาการสัตว

แพทย์ แผน ก 2

รศ.ดร.สรรเพชญ  อังกิติตระกูล ความชุกและการดื�อต่อสารต้านจุลชีพของเชื�อซัลโมเนลลาที�แยก

ได้จากไก่เนื�อและสุกรของประเทศไทย

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

แผนระยะเวลาการสอบและตีพิมพ์เพื�อสําเร็จการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 



ที� รหัสประจําตัว ชื�อ - สกุล สาขาวิชา อาจารย์ที�ปรึกษาหลัก หัวข้อเค้าโครง/วิทยานิพนธ์ ระยะเวลาการสอบและตีพิมพ์เพื�อ

สําเร็จการศึกษา

8 595180025-8 น.ส.ศิยาภรณ์ สีสาวงศ์

เข้าปลาย ปี 2559

สาขาวิชาสหวิทยาการสัตว

แพทย์ แผน ก 2

ผศ.ดร.คณิต  ชูคันหอม – 1. สอบเค้าโครงฯ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

2. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

9 575180012-5 Mr.KHONESAVANH 

PHOMVIXAY

สาขาวิชาสหวิทยาการสัตว

แพทย์ แผน ก 1

ผศ.ดร.สาธร  พรตระกูลพิพัฒน์ Immunostimulation of oral CSF vaccine using bread as the bait 

in backyard pigs in rural area of lao PDR

รอแก้ไขเล่ม และส่งเอกสารขอสําเร็จ

การศึกษา

10  595180020-8 Mr.SEANGPHED 

PHOMMACHANH 

สาขาวิชาสหวิทยาการสัตว

แพทย์ แผน ก 1

ผศ.ดร.คณิต  ชูคันหอม Detection and determination of drug residues levels in cage 

cultured tilapia fillet from the central and southern regions in 

Lao PDR

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

11 595180021-6 Mr.AMPHONE 

KEOSENGTHONG 

สาขาวิชาสหวิทยาการสัตว

แพทย์ แผน ก 1

ผศ.ดร.นฤพนธ์  คําพา Incidence and Classification of Bone Fracture in Dogs and Cats: 

A retrospective in Veterinary Teaching Hospital Khon Kaen 

University, Thailand in 2013 - 2017.

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

12  595180022-4 Ms.NALITA 

ADSANYCHAN

สาขาวิชาสหวิทยาการสัตว

แพทย์ แผน ก 1

ผศ.ดร.สุปราณี  จิตเพียร Bacterial isolation and antimicrobial susceptibility test in Dogs 

diagnosed with urinary tract infections: A retrospective study 

during 2013 - 2017 at Veterinary Teaching Hospital, Khon Kaen 

University Thailand.

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563



ที� รหัสประจําตัว ชื�อ - สกุล สาขาวิชา อาจารย์ที�ปรึกษาหลัก หัวข้อเค้าโครง/วิทยานิพนธ์ ระยะเวลาการสอบและตีพิมพ์เพื�อ

สําเร็จการศึกษา

13 595180019-3 Miss.WENJING YANG สาขาวิชาสหวิทยาการสัตว

แพทย์ แผน ก 1

รศ.ดร.สรรเพชญ  อังกิติตระกูล Molecular Epidemiology and Antimicrobial Resistance of 

Salmonella spp. Isolated from Chickens and Pigs at 

Slaughterhouses in Khon Kaen, Thailand and Chongqing, China

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

14 605180005-5 นายศิวายุ  รัตนะกนกชัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ

สัตวแพทย์ แผน ก 1

ผศ.ดร.สุปราณี  จิตเพียร – 1. สอบเค้าโครงฯ ภาคปลาย ปีการศึกษา 

2560

2. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

15 605180004-7 นายรักษ์พล  เดชคง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ

สัตวแพทย์ แผน ก 1

รศ.ดร.สรรเพชญ อังกิติตระกูล – 1. สอบเค้าโครงฯ ภาคปลาย ปีการศึกษา 

2560

2. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

16 605180001-3 นางสาวชญานาถ ภูมิดอนเขต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ

สัตวแพทย์ แผน ก 2

– – 1. สอบเค้าโครงฯ ภาคปลาย ปีการศึกษา 

2561

2. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

17 605180007-1 Miss.Vo Thi Hoang Nga สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ

สัตวแพทย์ แผน ก 1

ผศ.ดร.กชกร  ดิเรกศิลป์ – 1. สอบเค้าโครงฯ ภาคปลาย ปีการศึกษา 

2560

2. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

18 565180004-3  นายนราธิป    วรวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 

แผน ก 1

ผศ.ดร.คณิต  ชูคันหอม รูปแบบของระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนใน

อุจจาระตลอดวงรอบการเป็นสัดของเสือปลาที�เชียงใหม่ไนท์

ซาฟารี

1. สอบวิทยานิพนธ์ 8 กุมภาพันธ์ 2559  

2. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561



ที� รหัสประจําตัว ชื�อ - สกุล สาขาวิชา อาจารย์ที�ปรึกษาหลัก หัวข้อเค้าโครง/วิทยานิพนธ์ ระยะเวลาการสอบและตีพิมพ์เพื�อ

สําเร็จการศึกษา

19 595180005-4 นางสาวภาวิดา วิภูสันติ วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 

แผน ก 2

ผศ.ดร.สมโภชน์  วีระกุล – 1. สอบเค้าโครงฯ ภาคปลาย ปีการศึกษา 

2560

2. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

20 595180003-8 นายนิคม  ศรีกะชา สัตวแพทย์สาธารณสุข แผน

 ก แบบ ก 2

รศ.ดร.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อเซลล์ของปลานิลที�ได้รับสารพิษอะฟ

ลาทอกซินในสภาวะทดลอง

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

21 575180003-6 นายต่อพงศ์  ประเสริฐสังข์ สัตวแพทย์สาธารณสุข แผน

 ก แบบ ก 1

รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ� ฉวีราช การศึกษาการปนเปื�อน Streptococcus suis จากเนื�อสุกรในโรง

ฆ่าสัตว์ในพื�นที�จังหวัดมหาสารคาม

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

22 575180005-2 นางสาวศุภธิดา  ภิเศก สัตวแพทย์สาธารณสุข แผน

 ก แบบ ก 1

รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ� ฉวีราช ปัจจัยเสี�ยงของการพบโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข และความรู้ 

ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี�ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนใน

จังหวัดมหาสารคาม

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

23 595180007-0 วาที�ร้อยตรีภัทรกิติ เนินชัด สัตวแพทย์สาธารณสุข แผน

 ก แบบ ก 1

รศ.ดร.บงกช  นพผล การตรวจสอบลักษณะปรากฎและลักษณะยีนส์ดื�อยาของเชื�อซัล

โมเนลล่าที�แยกจากกระบวนการผลิตไก่เนื�อ

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

24 595180018-5 น.ส.เสาวคนธ์ พะวังคาม สัตวแพทย์สาธารณสุข แผน

 ก แบบ ก 2

รศ.ดร.ไพรัตน์  ศรแผลง – 1. สอบเค้าโครงฯ ภาคปลาย ปีการศึกษา 

2560

2. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

25 595180017-7 นายศุภกร ชนะภักดิ� สัตวแพทย์สาธารณสุข แผน

 ก แบบ ก 2

รศ.ดร.ไพรัตน์  ศรแผลง – 1. สอบเค้าโครงฯ ภาคปลาย ปีการศึกษา 

2560

2. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

26 595180024-0 นายคมศักดิ� จันสด 

เข้าปลาย ปี 2559

สัตวแพทย์สาธารณสุข แผน

 ก แบบ ก 2

อ.ดร.ชุลีพร ศักดิ�สง่าวงษ์ – 1. สอบเค้าโครงฯ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

2. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563



ที� รหัสประจําตัว ชื�อ - สกุล สาขาวิชา อาจารย์ที�ปรึกษาหลัก หัวข้อเค้าโครง/วิทยานิพนธ์ ระยะเวลาการสอบและตีพิมพ์เพื�อ

สําเร็จการศึกษา

27 605180006-3 นางสาวสุดา  จายหลวง สัตวแพทย์สาธารณสุข แผน

 ก แบบ ก 2

– – 1. สอบเค้าโครงฯ ภาคปลาย ปีการศึกษา 

2561

2. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

28 605180008-9 นางสาวนฤมล สอนไตรแก้ว

เข้าปลาย ปี 2560

สัตวแพทย์สาธารณสุข แผน

 ก แบบ ก 2

– – 1. สอบเค้าโครงฯ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

2. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

29 605180009-7 นางสาวปาณิสา เรืองเกษม

เข้าปลาย ปี 2560

สัตวแพทย์สาธารณสุข แผน

 ก แบบ ก 2

– – 1. สอบเค้าโครงฯ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

2. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

30 547180002-9 นางสาวสุจิรา ธรรมวัง สหวิทยาการสัตวแพทย์แบบ

 1.1

อ.ดร.ศักดิ�ศิริ  ศิริเสถียร การศึกษารูปแบบของยีนที�ส่งผลกระทบต่อการทนร้อนใน

เอ็มบริโอโค

 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 คือเดือน 

พฤษภาคม 2561

31 547180004-5 นายนพดล สมผล สหวิทยาการสัตวแพทย์แบบ

 1.1

ผศ.ดร.ไชยพัศร ์ธํารงยศวิทยากุล คุณลักษณะทางจีโนมิกส์และโปรตีโอมิกส์ของเชื�อสแตฟิลโล

คอคคัส ออเรียสและรูปแบบของโปรตีนจากนํ�านมในโคนมที�

เกิดโรคเต้านมอักเสบ

 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 คือเดือน 

พฤษภาคม 2561

32 547180008-7 นางสาวจิตราภรณ์  เยียนเพชร สหวิทยาการสัตวแพทย์แบบ

 1.1

ผศ.ดร.ไชยพัศร ์ธํารงยศวิทยากุล การศึกษาการเสริมสารดูดซับสารพิษจากเชื�อราต่อการลดความ

เป็นพิษและประสิทธิภาพการผลิตในโคนม

 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 คือเดือน 

พฤษภาคม 2561

33 557180001-2 นายวุฒิศักดิ� คุณุ สหวิทยาการสัตวแพทย์ 

แบบ 1.1

ผศ.ดร.สาธร  พรตระกูลพิพัฒน์ การกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคอหิวาต์สุกรในสุกรอนุบาลโดยใช้

วัคซีนขนมปัง

รอแก้ไขเล่ม และส่งเอกสารจบ

34 567180003-9 นางสาวรัตติกาล  วรหล้า สาขาวิชาสหวิทยาการสัตว

แพทย์ แบบ 1.1

ผศ.ดร.สมโภชน์  วีระกุล การศึกษาการสร้างเครื�องมือประเมินสุขภาพในโรคปอดอักเสบ

ในกระต่ายเลี�ยง

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

35 567180002-1 นายปฏิพัทธ์  พันธ์ชูเพชร สาขาวิชาสหวิทยาการสัตว

แพทย์ แบบ 1.1

ผศ.ดร.สมโภชน์  วีระกุล การศึกษาคุณลักษณะและความเป็นพิษของเชื�อ Burkholderia 

pseudomallei ที�เพาะแยกเชื�อได้จากสัตว์ป่า

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

36 567180004-7 นางสาววธัญญา  จริยาวัฒน

ชัยกุล

สาขาวิชาสหวิทยาการสัตว

แพทย์ แบบ 1.1

รศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ� ฉวีราช สมุนไพรไทยต่อต้านแคมไพโรแบคเตอร์โดยสัมพันธ์กับการบุก

รุกผ่านมิวซินในไก่ของแคมไพโรแบคเตอร์

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

37 577180002-2 นายสุทธิดล    ปิยะเดชสุนทร สาขาวิชาสหวิทยาการสัตว

แพทย์ แบบ 1.1

ผศ.ดร.ไพรัตน์  ศรแผลง การคัดเลือกแลคติกแอสิดแบคทีเรียจากทางเดินอาหารสุกรที�มี

ศักยภาพเป็นโปรไบโอติกในลูกสุกรหลังหย่านม

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563



ที� รหัสประจําตัว ชื�อ - สกุล สาขาวิชา อาจารย์ที�ปรึกษาหลัก หัวข้อเค้าโครง/วิทยานิพนธ์ ระยะเวลาการสอบและตีพิมพ์เพื�อ

สําเร็จการศึกษา

38 587180001-5 นายสายใจ กองเพชร สาขาวิชาสหวิทยาการสัตว

แพทย์ แบบ 1.1

ผศ.ดร.พีระพล สุขอ้วน พัฒนาการทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของไก่เนื�อที�เลี�ยง

เชิงพาณิชย์ พันธุ์อาร์เบอร์เอเคอร์ส พันธุ์ฮับบาร์ดอุลทรายีลด์ 

พันธุ์รอสส์ 308 และพันธุ์คอบบ์ 500

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

39 587180003-1 ธนาคาร  นะศรี สาขาวิชาสหวิทยาการสัตว

แพทย์ แบบ 1.1

ผศ.ดร.พีระพล สุขอ้วน – 1. ต้องเสนอเค้าโครงฯ ภาคปลาย ปี

การศึกษา 2559 

2. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

40 587180002-3 ดําเนิน เสาะสืบงาม สาขาวิชาสหวิทยาการสัตว

แพทย์ แบบ 1.1

ผศ.ดร.พีระพล สุขอ้วน สภาวะสิ�งแวดล้อมจุลภาคในโรงเรือน และปัจจัยภายในตัวที�มี

ความสัมพันธ์กับนํ�าหนักตัวของไก่เนื�อในฝูงที�เลี�ยงเชิงพาณิชย์

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

41 587180004-9 ดวงเดือน  แก่นค้างพลู สาขาวิชาสหวิทยาการสัตว

แพทย์ แบบ 1.1

ผศ.ดร.นฤพนธ์  คําพา การใช้ภาพถ่ายรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์เพื�อประเมินอัตรา

การกรองผ่านโกลเมอรูไลในสุนัข

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

46 567180001-3 Mr.SITHIXAY Kaylath สาขาวิชาสหวิทยาการสัตว

แพทย์ แบบ 1.1

ผศ.ดร.สมโภชน์  วีระกุล ลักษณะและการเกิดโรคของเชื�อ B. pseudomallei ที�ได้จากแพะ 

ในเขตเวียงจันทร์ สปป ลาว

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

42 597180001-6 นางสาวนันทิตา รักษาชาติ สาขาวิชาสหวิทยาการสัตว

แพทย์ แบบ 1.1

รศ.ดร.บัณฑิตย์  เต็งเจริญกุล – 1. สอบเค้าโครงฯ ภาคปลาย ปีการศึกษา 

2560

2. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

43 597180002-4 นายณัฐกร  ไชยแสน สาขาวิชาสหวิทยาการสัตว

แพทย์ แบบ 2.1

ผศ.ดร.กชกร  ดิเรกศิลป์ – 1. สอบเค้าโครงฯ ภาคปลาย ปีการศึกษา 

2560

2. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

44 597180003-2 นางกัลยา เจือจันทร์ สาขาวิชาสหวิทยาการสัตว

แพทย์ แบบ 1.1

ผศ.ดร.พีระพล  สุขอ้วน – 1. สอบเค้าโครงฯ ภาคปลาย ปีการศึกษา 

2560

2. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

45 597180005-8 นางนุสรา สุวรรณโชติ สาขาวิชาสหวิทยาการสัตว

แพทย์ แบบ 1.1

อ.ดร.พัชรา  เผือกเทศ – 1. สอบเค้าโครงฯ ภาคปลาย ปีการศึกษา 

2560

2. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

47 597180006-6 Mr.XIN WU สาขาวิชาสหวิทยาการสัตว

แพทย์ แบบ 2.1

รศ.ดร.ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ� การศึกษาความสัมพันธ์ของการดื�อต่อยาต้านจุลชีพของเชื�อซัล

โมเนลลาที�แยกได้จากสุนัขเลี�ยงต่อมนุษย์

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564



ที� รหัสประจําตัว ชื�อ - สกุล สาขาวิชา อาจารย์ที�ปรึกษาหลัก หัวข้อเค้าโครง/วิทยานิพนธ์ ระยะเวลาการสอบและตีพิมพ์เพื�อ

สําเร็จการศึกษา

48 597180007-2 นายสมพงษ์  หอยสังข์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ

สัตวแพทย์ แบบ 1.1

ผศ.นฤพนธ์  คําพา ระหว่างรอแก้ไขเล่มเค้าโครงฯ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

49 607180003-3 นายกัณวีร์  สว่างเนตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ

สัตวแพทย์ แบบ 1.1

รศ.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล – 1. สอบเค้าโครงฯ ภาคปลาย ปีการศึกษา 

2561

2. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

50 607180002-5 นายทรงเกียรติ  อุพลเถียร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ

สัตวแพทย์ แบบ 1.1

ผศ.สริขจร  ตังควัฒนา – 1. สอบเค้าโครงฯ ภาคปลาย ปีการศึกษา 

2561

2. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

51 607180004-1 นางสาวศันศนีย์ สุพรรณคง

เข้าปลาย ปี 2560

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ

สัตวแพทย์ แบบ 1.1

ผศ.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ 1. สอบเค้าโครงฯ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

2. ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

52 607180001-7 นางสาวรวิกานต์  อินทร์ช่วย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ

สัตวแพทย์ แบบ 2.2

– – 1. สอบเค้าโครงฯ ภาคปลาย ปีการศึกษา 

2562

2. ภาคปลาย ปีการศึกษา 2567

 

รายละเอียดข้างต้นยึดตามประกาศฯ (ฉบับที� 1259/2560) ซึ�งบังคับใช้กันนักศึกษา รหัสขึ�นต้นด้วย 59 เป็นต้นไป

* ป.โท ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา * ป.เอก ไม่เกิน 6 ปีการศึกษา (1.1 และ 2.1), ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา (1.2 และ 2.2)

ส่วนนักศึกษาที�เข้าก่อนรหัส ก่อน 59 สามารถปรับเปลี�ยนแผนดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที�กําหนดไว้



 

 

 











 

 



 


	Sheet1

